
Policy mot doping för föreningar och gym som är 

anslutna till nätverket ”Ren Kraft” 

Anslutna organisationer i nätverket Ren Kraft tar tydligt avstånd från doping. 

Med doping menas här AAS (anabola androgena steroider). 

Organisationerna i nätverket Ren Kraft anti-doping policy förbjuder villkorslöst användandet 

av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare, medlemmar och gäster. 

 

Nätverket arbetar kontinuerligt med att uppdatera kunskap kring doping samt förmedla detta 

till aktiva och medlemmar. Samtliga organisationers medlemmar och aktiva är medvetna om 

organisationens inställning till doping. 

 

Regler 
Gym som är anslutna till Ren kraft kan av medlem i gymmet vid misstanke om doping begära 

urinprov. Gym kan även på begäran kräva utdrag ur belastningsregistret av medlem. Detta 

utdrag får inte vara äldre än tre veckor. 

 

Efter provtagning ska den misstänkte visa upp resultatet skriftligt för den egna organisationen. 

Vägrar han/hon detta betraktas det som att han/hon varit dopad. 

Vid positivt utfall (eller vägran att lämna resultatet eller utdrag ur brottsregistret) gällande 

innehav/användande/försäljning sker en avstängning från samtliga anslutna gym i Ren Kraft. 

Avstängningen gäller i första hand 2 år. Upprepas gärningen stängs medlemmen av på livstid. 

 

Anslutna till nätverket Ren kraft  
Ren kraft omfattar Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner.  

Gym och träningsanläggningar, RF-SISU Småland och Polismyndigheten.  

 

Idrottsförening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) och som är anslutet till 

Riksidrottsförbundet (RF)omfattas av Idrottens antidopingreglemente som reglerar 

dopingkontroller och bestraffningar.   

Det innebär att idrottens dopingprov eller andra förseelser mot RF:s dopingregler kan ligga till 

grund för lokala avstängningar på andra gym som ingår i samarbetet. Likaså kan lokal 

avstängning från gym inom Ren Kraft även gälla på idrottsföreningens gym 

 

Vi vill att… 
… vinnare ska kunna glädja sig över en ärlig seger. 

… förlorare ska känna sig trygga i att ha förlorat i ärlig kamp. 

… åskådare ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och 

metoder. 

… motionärer som tränar för egen del ska känna trygghet i att verksamheten är fri från 

doping. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avtal 

 

Träningsanläggning/gym:   , nedan kallad träningsanläggningen. 

 

1. Träningsanläggningen förbinder sig att genom informationsmaterial och på annat sätt 

informera mig om riskerna med att använda den typen av preparat som anges i 

punkten 2. 

2. Som kund förbinder jag mig att inte använda, försälja eller hantera sådana preparat 

som omfattas av Lagen1991:1969 om förbud mot vissa dopingmedel. De medel som 

omfattas av lagen framgår vid varje tillfälle av expertgruppens för dopingmedel enligt 

dopingslagens lista. 

3. Jag medger att på begäran från träningsanläggningen visa upp ett utdrag ur 

belastningsregistret, som inte får vara mer än tre veckor gammalt. 

4. Jag medger att inom tre dagar efter det jag anmodats härom ställa upp på 

dopingkontroll hos av kommunen utsedd personal. Jag medger vidare att jag efter 

avstängningstidens slut återigen ställer upp på en dopingkontroll. Stickprovskontroller 

kan förekomma! 

5. Analysresultatet skall delges mig och jag medger att också den träningsanläggning 

som begärt kontrollen informeras om analysresultatet. 

6. Jag medger att avstängning får ske 

- så snart ett positivt dopingtest delgetts till dess ett negativt analysresultat lämnats till 

träningsanläggningen. 

- då jag ertappas med överlåtelse av de under punkten 2 angivna medlen. 

7. Avstängningstiden skall vara högst tjugofyra månader och skall gälla alla de vid varje 

tillfälle i samarbetet ingående träningsanläggningarna. Upprepas gärningen är 

avstängningen på livstid. 

8. Jag medger att information om att jag avstängts lämnas till övriga vid varje tillfälle i 

samarbetet ingående anläggningar/samarbetsparter. 

9. Om avstängning skett enligt ovan föreligger inte någon rätt till återbetalning av 

erlagda tränings/medlemsavgifter. 

 

 

 



 

Jag har tagit del av avtalets villkor och godkänner dessa. Jag godkänner också att de 

personuppgifter avseende mig som kan förekomma med anledning av innehållet i detta 

avtal, behandlas hos de i avtalet vid varje tillfälle nämnda samarbetsparterna och 

utväxlas mellan dessa. Jag är medveten om att samarbetsparterna är skyldiga att 

behandla alla personuppgifter konfidentiellt och i förekommande fall enligt gällande 

sekretesslagstiftning. 

 

För träningsanläggningen 

 

     

Ort och datum 

 

     

Underskrift 

 

     

Namnförtydligande 

 

Medlem 

 

     

Ort och datum 

 

   

Personnummer 

 

     

Underskrift 

 

     

Namnförtydligande 

 

     

Målsmans underskrift (för medlem under 18 år) 

 

 
 

 


